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Bliskie  członkostwo  naszego  kraju  w  Unii  Europejskiej  wymaga  dobrego
przygotowania  samorządów  do  przyjęcia  pomocy  finansowej  oferowanej  przez
Wspólnotę. 
Województwo  podkarpackie,  podobnie  jak  inne  województwa  musi  znaleźć
kompleksową  metodę  zrównoważonego  rozwoju  obszarów  wiejskich.  Instrumenty
finansowe  jakie  w  tym  zakresie  oferuje  Unia  Europejska  to  m.in.  Plan  Rozwoju
Obszarów  Wiejskich   oraz  Sektorowy  Program  Operacyjny  „Restrukturyzacja  i
modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich”,  a  w
szczególności  działanie  Odnowa  wsi  oraz  rozwój  i  zachowanie  dziedzictwa
kulturowego wsi. 
Już dzisiaj można przypuszczać, że rozwój obszarów wiejskich  zależeć będzie od
dynamiki  rozwoju  gospodarczego  oraz  od  stopnia  wykorzystania  środków
pomocowych Unii Europejskiej.
Szybszy rozwój  gospodarczy i  napływ nowych technologii  najprawdopodobniej  już
wkrótce wywołają:

 w  rolnictwie proces  koncentracji  ziemi  i  redukcję  zatrudnienia  na
jednostkę produkcji,

 w  innych  działach  gospodarki redukcję  zatrudnienia  i  wzrost
zapotrzebowania na wysoko kwalifikowane kadry.

Spowoduje  to  daleko  idące  zmiany  na  obszarach  wiejskich.   Znaczna  część
mieszkańców stanie przed dylematem wyboru miejsca pracy i zamieszkania. Dlatego
też w programowaniu rozwoju obszarów wiejskich najbardziej prawdopodobny jest
scenariusz urbanizacji wsi, zmierzający do aktywizacji pozarolniczego rynku pracy.
Wieś  powinna  stać  się  partnerem  dla  miast  i  ich  przeciwwagą.  Musi  być  silna
gospodarczo i kulturowo, bogata w wartości przyrodnicze i krajobrazowe.
Już od tego roku duża część środków pomocowych Unii Europejskiej skierowana jest
właśnie  na  ten  cel.   Ich  właściwe  wykorzystanie  może  stać  się  wielkim  krokiem
naprzód w rozwoju obszarów wiejskich. Trzeba tutaj jednak dodać, że tak naprawdę
zależy to od nas samych – ode mnie jako Marszałka Województwa, od Państwa,
przedstawicieli  samorządu  gminnego  i  w  dużej  mierze  od  postawy  ludności
zamieszkującej  nasze województwo.



Dlatego  istnieje  pilna  potrzeba  zintegrowania  działań  wszystkich  instytucji
odpowiedzialnych za wdrożenie programów pomocowych skierowanych na obszary
wiejskie.
Dzisiejsza  konferencja,  na  której  mamy  zaszczyt  Państwa  gościć,  jest  próbą
wskazania  niektórych  instrumentów  pomocowych  służących  rozwojowi  wsi  
i rolnictwa.
Mam  nadzieję,  że  będzie  ona  źródłem wielu  inspiracji   w  podejmowaniu  decyzji
dotyczących tego zagadnienia.


